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Piyasalarda Bugün
Piyasalar                                                                                                                                      07/09/2018
Dipten dönüş çabaları…

Dünya borsalarındaki satışlar devam ediyor. Bu defa günah keçisi Arjantin veya Türkiye değil. Trump’ın Çin’e ve Japonya’ya ek yaptırımlar

getireceği ve küresel büyümenin yavaşlayacağı endişesi piyasaları baskılıyor.

Merkez Bankası’nın faiz artıracağı beklentisini arkasına alan Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. Gelişmekte olan

piyasaların ayı piyasasına girdiği bir dönemde Türkiye varlıkları dipten dönmeye çalışıyor. Uzun vadeli devlet kağıtlarında, banka tahvillerinde

ve hisse senetlerinde kısmi bir toparlanma görüyoruz.

Dünya piyasalarına yayılan satış dalgasına rağmen Türkiye varlıklarındaki tepki alışlarının devam etmesini bekliyoruz. Türk lirasında sabah ilk

işlemler Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.  Kısa vadede yükseliş sanayi hisselerinin önderliğinde yaşanacak.

Makro cephede Saat 15:30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam (beklenti 191,000) ve ücret artışı (beklenti %2,7) verisi günün en önemli

verisi. Beklentilerden daha güçlü tarım dışı istihdam verisi son dönemde dolardaki güçlenmeden ziyade ABD tahvillerinde artış olarak

fiyatlanıyor.
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BIST-100 Hacim Yabanci%  EM Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M

Kapanış 92,763 5,902 62.19 1018 191 24.34 7.69 6.5981 7.6711 23 bps 2018 7.11%

1 Gün Δ 0.0% -17.2% -0.1 bps -0.3% 0% -5 bps -16.0 bps -1.4% -1.0% 5.8 bps 2019 6.00%

1AylıkΔ -3.5% -38.0% 3.1 bps -6% -23% 205 bps 39 bps 25.1% -1.0% 305.6 bps 2020 5.26%

En İyi 5 (%) OZGYO 15% GOZDE 8% MAVI 6% ICBCT 5% CEMAS 5%

En Kötü 5 (%) SODA -4% TKFEN -4% SASA -3% TOASO -3% SISE -3%

 Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn) THYAO 632 ASELS 462 KRDMD 344 GARAN 339 PETKM 299

Piyasa Tahminleri

Is Yat.Tah. F/K

BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
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BIST Rakamları(TRY) MSCI Rakamları Tahvil Piyasasi Para Piyasası

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 1
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Sirket Haberleri

TAV Holding

Kapanış (TL) : 30.5 -  Hedef Fiyat (TL) : 37.15 - Piyasa Deg.(TL) : 11080 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.95 ↑
TAVHL TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 21.79 Analist: esirinel@isyatirim.com.tr 

Ağustos ayında toplam yolcu sayısı Antalya Havalimanı katkısıyla  %40 arttı

TAV Havalimanları işletmesini yürüttüğü havalimanlarına ilişkin Ağustos ayı yolcu trafik verilerini yayınladı. 2018 Mayıs ayında hisse devri

tamamlanan Antalya Havalimanı yolcu sayılarının Mayıs 2018’den itibaren TAV’ın yolcu sayılarına yansıdığını hatırlatmak isteriz. Buna göre

Ağustos ayında Antalya Havalimanın da katkısıyla toplam dış hat yolcu sayısı yıllık bazda %58 artışla 12.23 milyona ve iç hat yolcu sayısı

yine %11 artış ile 5,53 milyon adede yükselerek, toplam yolcu sayısını yıllık bazda %40 artışla 17.76 milyona taşıdı. 8A18’de ise toplam

yolcu sayısı %35 (dış hat +%50; iç hat +%16) artışla 102.1 milyona ulaştı Ağustos ayında Istanbul Atatürk Havalimanı’nda toplam yolcu

trafiği dış hat yolcu trafiğindeki %2’lik artışa rağmen iç hat yolcu sayısındaki %5 düşüş sonucunda yıllık bazda değişiklik göstermeyerek

6.63 milyon olarak gerçekleşti.  TAV’ın yurtdışı operasyonlarında ise Ağustos ayında %39 yolcu trafiği artışı ile Tunus en güçlü büyüme

gösteren havaalanı oldu.

TAV Antalya Havalimanının katkısıyla birlikte 2018’de %30’ın üzerinde toplam yolcu büyümesi bekliyor. Bunun dışında şirket2018’de

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda %8-%10 yolcu büyümesi, giden direkt yolcuda ise %11-%13 büyüme bekliyor

Tekfen Holding

Kapanış (TL) : 19.79 -  Hedef Fiyat (TL) : 16.5 - Piyasa Deg.(TL) : 7322 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 6.43 ↔
TKFEN TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: -16.62 Analist: eakalan@isyatirim.com.tr 

Tekfen’in sponsorluk bedeli 17-17,5 milyon TL

Hürriyet Gazetesinde yer alan habere göre Tekfen Holding Darüşşafaka Basketbol takımı ile sponsorluk anlaşması imzaladı ve sponsorluk

bedeli belli oldu. Tekfen basketbol takımına 17-17,5 milyon TL verecek.

Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız. 2



X

Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri

Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz. 

Analiz Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx

Takip Listesi Özet

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-1

Temettü Tahminleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/takip-listesi.aspx#page-5

Gelişmiş Hisse Arama  Yeni !

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

Öneri Listeleri

https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/is-yatirimin-onerileri.aspx
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Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki

önerileri BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü

analistleri tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak

değerlendirilir. Ek olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı

hisse senetleri için geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu

kriterlere göre değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL

önerisi verilir; ii-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-)

şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde

kalıyorsa TUT önerisi verilir.

Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından

temel analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış

(azalış) potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan

portföyde yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular,

seansın kapalı olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak

anlamda performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri

hesabında  23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama  endeks değerleri esas alınmaktadır. 
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve

tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat

kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer

alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım

önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu

nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler,

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile

ortaya çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
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https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/Sayfalar/default.aspx
https://www.isyatirim.com.tr/tr-tr/analiz/hisse/Sayfalar/gelismis-hisse-arama.aspx

